
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 6 december 2016 

Aanwezig:  van de dorpsraad: Ton van de Kruijs, Johan Salmans en Annie 

Hanssen (notulist). 

Gasten: Ans Hermans (i.r.t. IKC Laar) en Jan Pleunis (i.r.t. DOD 2016). 

Afgemeld: Toine van Laarhoven. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet allen en speciaal de 

gasten welkom. 

2. IKC Laar 

Ans Hermans wil de dorpsraad erop attenderen, dat er geluiden zijn, dat de 

dorpsraad tegen de school is. Dit komt omdat de dorpsraad de laatste tijd veel 

energie heeft gestoken in het behoud van het subsidie voor het verenigingsgebruik in 

zaal Bee-j Bertje. Ans wil dit gerucht graag uit de weg helpen, want de dorpsraad 

heeft veel betekend voor het behoud van de school. De school is een multi-

functionele accommodatie en heeft hiervoor subsidie heeft gekregen, onder 

voorwaarde dat er ook door meerdere gebruikers gebruik wordt gemaakt van de 

ruimten in de school. Ans moet op korte termijn hierover verantwoording afleggen bij 

de Provincie. 

Ton zal, i.r.t. het gerucht, een artikel schrijven in het Kontaktblad. 

3. Evaluatie DOD 2016 

Jan Pleunis zegt dat de DOD 2016 succesvol is verlopen. Hij deelt het financieel 

verslag uit van de DOD. Op basis hiervan kan Annie binnenkort de subsidie-

afrekening indienen. Jan denkt dat de DOD ook in de toekomst succesvol kan 

worden georganiseerd als dezelfde  opzet als in 2016 wordt aangehouden. Een 

voorwaarde hierbij is dat er een financiële achtervang (garantie) is van de dorps-

raad. 

Zodra bekend is of er een vereniging/ groep is, die de DOD 2017 wil organiseren, zal 

Jan hierop terugkomen. 

4. Verslag van 1 november 2016 

Op het verslag van 1 november 2016 zijn geen op- of aanmerkingen en het wordt 

goedgekeurd. Het verslag kan op de website worden geplaatst. 

5. Ingekomen en verzonden stukken. 

Ontvangen stukken:  

- VVD Weert – Uitnodiging ‘Kijk op Weert’ 1 december 19.30 uur 

- Gemeente Weert – Uitnodiging hoorzitting 1 december 9.00 uur 

- Groen Weert – Actie Heerlijk Weert 

- Gemeente Weert – Uitnodiging afscheid Harrie Litjens 9 december 16.00 uur 



- Gemeente Weert – Vaststelling natuur en landschapsvisie 2016 

- Gemeente Weert – Uitnodiging hoorzitting – verplaatst 

- Gemeente Weert – Openstaande punten Laar rondom IKC Laar 

- Gemeente Weert – Mail m.b.t. hoorzitting spandoeken Toine 

- Gemeente Weert – Uitnodiging voorzitters overleg wijk- en dorpsraden met Geert                    

Gabriels op 19 december 19.30 uur 

- Goed bezig Weert – Workshop financiën 

- Gemeente Weert – Folders groener en duurzamer Weert 

- Gemeente Weert – Straatnamen Laarveld fase II  Ton zal hierop reageren. 

6. Commissie verkeer 

Van de gemeente is bericht ontvangen over het trottoir aan de Heugterbroekdijk. 

Tevens is gemeld dat de wegkanten aan de Kapelstraat worden aangepakt en dat de 

kuilen worden ‘afgeschraapt’ richting beek. 

7. Subsidie Bee-j Bertje 

Dankzij de inzet van de dorpsraad en enkele zaalgebruikers, ontvangt zaal Bee-j 

Bertje met ingang van 2017 hetzelfde subsidiebedrag als de andere gesubsidieerde 

wijkaccommodaties (€ 12.500). Het subsidie wordt dus niet in 4 jaar tijd volledig 

afgebouwd, zoals de gemeente had opgenomen in het raadsvoorstel.  

We moeten wel alert blijven op de voorstellen van de gemeente, die worden opgeno-

men bij het nieuwe accommodatiebeleid, dat medio 2017 wordt vastgesteld. 

8. Leefbaarheidsagenda 

Omdat het infobord op een andere locatie komt, moet er opnieuw een omgevings-

vergunning worden aangevraagd. Eerst moet er nog een clik-melding komen; die 

heeft Annie aangevraagd.  

De hoorzitting i.r.t. de afwijzing van het subsidieverzoek voor de spandoeken heeft 

op 1 december jl. plaatsgevonden. Het is nu wachten op een reactie op ons bezwaar. 

9. Commissie groen/ schouw 

Er zijn 3 bladkorven geplaatst op Laar. Van de heer Jetten van de gemeente is 

vernomen dat de mogelijkheden van aanpassing van de riolering van de Rakerstraat 

worden bekeken. 

10. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Het verslag van november en het item over de school (zie agendapunt 2) zullen 

worden gepubliceerd. 

11. Rondvraag, overig 

Ton had het concept vergaderschema 2017 opgesteld. Hierin wordt nog 1 datum 

veranderd: de oktobervergadering vindt toch plaats op 3 oktober. Het is dan géén 

Weert Kermis. 

Hierna sluit Ton de laatste dorpsraadvergadering van 2016. 


